INFOLEHT
TERE TULEMAST TALLINNA
Radisson Blu Hotel Olümpia tervitab teid soojalt Tallinna südames. Lai valik kõrge kvaliteediga teenuseid ja
mugav asukoht teevad meie hotellist ideaalse peatuspaiga nii ärireisijale kui ka puhkajale. Meie sõbralikud ja
külalislahked töötajad toetavad teid igakülgselt mugavuste nautimisel, mis on allpool lühidalt kirjas.

SIHTKOHT
Võtke aeg maha ja nautige jalutuskäike Tallinna vanalinna keskaegsete vaatamisväärsuste juurde, kogege kultuuri
ja meelelahutust või veetke aega populaarsetes ostupiirkondades. Linna arvukad rohealad ja liivarannad
rikastavad ajaveetmisvõimalusi veelgi. Radisson Blu Hotel Olümpia paikneb kiviviske kaugusel linnasüdamest
ning siit on lühike maa lennujaama, sadamasse ja bussijaama.

TOAD
Hotellis on 390 maitsekalt kujundatud ja hubaselt sisustatud numbrituba, sealhulgas standardtoad, superior- ja
premium-klassi toad, juuniorsviidid ning kalliskivisviidid, mille tipuks on saunaga presidendisviit. Igas hotellitoas
on konditsioneer ja teised tänapäevased mugavused, näiteks traadita internet, teleprogrammid, kohvi ja tee
valmistamise võimalus, minibaar, triikraud ja triikimislaud ning seif.

LÕÕGASTUMINE
Nautige saunamõnusid või tehke värskendav suplus 26. korrusel asuvas tervisekeskuses Club 26, millest
avanevad vapustavad vaated üle Tallinna. Tervisekeskuse maast laeni ulatuvatest akendest tulvav päevavalgus
ja maalilised taevavaated loovad erakordselt lõõgastava õhustiku. Tipptasemel varustusega jõusaalis on teie
käsutuses kardio-, jõu- ja tõsteseadmed. Meeldejäävateks koosviibimisteks on olemas privaatsaun koos basseini,
istumisala ja rõduga. Võrratud vaated Tallinna vanalinnale ja Soome lahele teevad privaatsaunast ainulaadse
kohtumispaiga, kus saate lisaks mugavalt nautida jooke ja suupisteid meie saunamenüüst.

TOITLUSTUS
Elegantne restoran Senso pakub mitmekülgseid toitlustusvõimalusi. Pärast Super Breakfast Buffet hommikueinet
ootab teid siin rikkaliku valikuga maitsev lõuna-buffet ning keskpäevast kuni hiliste tundideni hõrk à la carte
menüü. Peakoka hooajasoovitused ja pühapäevased brunch’id viivad teid üllatusi täis kulinaarsetele retkedele.
Suudame 400-kohalises restoranis mugavalt toitlustada ka rahvarohketel konverentsidel osalejaid ning
banketisaalid on täiuslikud näiteks erakohtumisteks ja pidudeks.
Vabama õhustikuga Café Boulevardis pakume kergemaid eineid, näiteks suppi, salatit, võileibu ja kohapeal
valmistatud kondiitritooteid. Lobby-baaris saate tellida hommikuse kohvi või nautida erinevaid kokteile.
Kui eelistate jääda hotellituppa, siis saate valida toateeninduse menüüst meelepärase roa ning see
serveeritakse teile toas.

ÜRITUSED
2017. aastal renoveeritud konverentsikeskuse 13 multifunktsionaalset ruumi on sobilikud nii suurteks
konverentsideks kui ka väiksemateks koolitusteks, aga ka kontaktmessideks, näitusteks, pidulikeks
vastuvõttudeks, galaõhtusöökideks ning ettevõtete ja asutuste jõulupidudeks.
Meie konverentsiruumides on olemas uusim audiovisuaalne tehnika, tõlkeseadmed ja tasuta traadita internet
kõigile üritustel osalejatele. Kõige suurem päevavalgusega konverentsiruum mahutab kuni 500 külalist.

RADISSON BLU HOTEL OLÜMPIA
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